בם"ד

...

כבליזר שלפביכם הובאו דעתם של בדולי ישראל זי"ע
ויבלחIכ"א סכל העדות והחובים בעבין האיםור לצאת
בפיאה בכרית לרשות-הרבים ,וסחוםר סקום הבאבו
רק חלק קןם סרשיסת וא.וםרים ובם קיצרבו סאד
בובריהם ,ווי בזה לסי שחם על תכליתו הנצחי,

-. -

לתרוסות וסכתבים :ת.ו 57194 .ירושלם ת"ו
)נא לציין :עבור "אהלך באסתך"(

• ••
~~=~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~:
•

~ו"ו jעטמ מ"י ~ועמ' מו, )~,,כ'~ "ו(lי

r

r

-. .~~:~~~~:::~~. . -. .

•

מיי לה' אליי !!!

הסעונין ללסוו "םוביא דפאה נכרית :עם הנאון
הסחכר םפר "ות סשה וישראל" יכול להתקשר

דברי אלוקים חיים מגדולי ישראל לדורותיהם
ככתבם וכלשונם

r

~ו"ו jמייופ וגויופ ינננו.כ ממ פכ~ ין;..ועמ י'~י) (ס~

בבת אחת כשאך נשמע הקול בבתי ישראל די בכל אתר ואתר ,לע החשש החמור,
שיתכן ושעררת פיארת זמננו ,מקורן מ"תקרובת עבודה זרהי ',וכלל נשות ישראל בכל
ארצרת פזרריהן פשטר מעליהן את לברשן זר .כשכולן מצפרת רמחכות בדריכרת להכרעת
דעתן של פוסקי וגדרלי דררינו - - -

אמנם ,ישראל קדושים !~
נאמנים ,אשר יסעו למרחקים למקרם "מקרר" שעררת פיאות זמננר ,בכדי להירכח ולעמרד
מקררב האיך .וכידצ פני הדברים ,רהאם יש מקום לחשוש לתעררבת תקרובת ע"ז בפיארת

זמננר ,

שתתראה בעלת שיעךיי )יישטת אולףזןי לע כסמת שתג פקר וי מהכש חי(.

וכתב על זה מה"ר נפתלי הירץ הלוי זצ"ל בהגהות

ועל תוצארת ביקררם ,צמרטט בזה חלק מתיאררם  -מהנרגע לעניננו:

וכשפוסיק הדור )ביניהם הגר"נ קרליץ והגרי"ש אלישיב רעוד( ,שמער מפי שלוחם על
כל פרטי התהליך לש גזיזת השערות  -סיבתה רמהותה וכנ"ל ,חרצו הם את דינם לאסור
לחלוטין כל שימוש והנאה מכל פיאות זמננו )דהיינו שאף אלו שבעבר נקטו כשיטת מיעוט
המתירים ,ונהגר ללבוש פיא"נ ברה"ר ,הרי שלנוכח חששרת אלו ,אין להן להמשיך בכך(,
אלא איבי תיעשה פיק mרהשגחה במקרם הייצור ,ויבורר ויובדק ש"מקרר" שעררת הפיאות
מיובאים ממקורות כשרות ללא כל פקפוק וחשש.
ויהי כאשר אך יצא פסק דינם "רתיה כל הגרלה כמדורת אשי ',ובבתי ישרלא קיימו
נשים צדקניות את צו התורה ופסק הלהכה כפשוטו וביערו את ה"עבודה הזרה" מבתיהן

שלהם שמכסים בשיער אחרים תלושים כמו פאות וכדומה ,לזה כתב רבינו הגר"א
שכאו מיירי שהו מכוסות לגמרי בצעיף.

מרן היעביייז !צוקיי

:

יעבור ,בל יעלה על ראשכם ,כובע לבד וכוי ,וכן אפה נכרית יהא אוסר עליכם) .בחגי'ת'י
דיסלורי עשיי שמים עמי קיי(ב

מרן בעל החתם סופר

זצוקייל :

אפה נכרית אסורה ברה"ר ,והיא יותר חמורה ממי שהולכת עם סל של נסרים על
הראש ,אפילו ש"אי אפשר שלא יראו שערותיה דרך הנסרים" ,ולכו אסור מדרבנו
לצאת עם סל זה לרחוב ,אבל לצאת עם אפה זה יותר חמור )י'חתו חתתס פוסי לע חףשי '''' .ח(י",

מרן המהריייל ,יסקין

זצוקייל :

עייו שלטי גבורים פי במה אשה ,דבשיער תלוש שרי ,ונ"ל דדוקא גבוונא דניכר לכל
שלא נעשה משיער של עצמה ,אבל בלאו הכי ודאי

שהוא חשש הרהור,גם !!Iבאו הכי יש לומר דשם רק לחצר אמרו ,ובאינה מעורבת ,אבל
לרשות הרבים עדיין מנא לו! עכליי_ק )ש"ית מחרחיל ד_י וקנטסר אחריי 'ל >Oקיטי ,יסיד(

מרן החפיז חיים וצוקיי

:

הזהיר לבני ביתו בפירוש שלא לצתא לחוץ בפאה נכרית מגלוה )ייא,צחת 'ריףשס" קלח קמיי(,

מרן החזון איש

זצוקייל :

התבטא לגבי הליכה עם אפה נכרית בלשונו הזהב :יימט,ע קט מ  .יט ( tדאוריתא!! ו!I
)לכירמ ייאפה נכרית נרוף ממנה ריח של יאסור

דוארייאת (. lI

- - -

ותלמידו המובהק מרן הגאון רי גדליה

אך מעשה שטן הצליח ,רכעברר ימים ספררים מארתר "מהפך היסטרריי ',רבפתח הרפיער
גרפי כשררירת למיניהם " )',אשר רת.חילר לתת הכשרים ללא השגחה במקרם הייצרר,
כשהטענה העיקרית בפיהם" :כי בגזיזת השעררת בארתר מקרם טרמאה אין כל כררנה רמחשבה
לשם עבדוה זרה ,אלא לשם מסחר גרירא"! רעל אף שהדבר הרפרך מעיקרא הן ע"י עדים
נאמנים שביקרר במקרם רחקרר רדרשר היטב אצל בעלי המקרם ראצל ידועי דבר רכנ"ל ,רהן
ע"י פרסקי דררינר שחרצו את דינם הנ"ל ,לאחר ששעמר רביררר היטב את פרטי
ההשתלשלרת לש גזיזת השעררת במקרם ההרא.

אך כאמור "הצליחר"  -בעלי ההכשרים הנ"ל  -בערמתם ,באמצערת טענות סרק
)רכאילר שהיר הם מבינים ירתר מבעלי המקרם ,מהנעשה ,.(,םש לתת חסרת למשררקי רמרכרי
הפיארת האסרררת ,רלהכישל רלרמרת בכך אלפי נשים תמימרת הסרמכרת עצמן בעצימת
עיניהן על הכשרים דמרמים רמפרקפקים אלר.
ראחרירת הכשלת רהחטאת הרבים באיסרר ע"ז ,נזקף אך ורק לחרבת "מתירים" (''')רלא

!!!

רהדברים נו-ק--בי--ם דע התהר,ם וזו--עק--יס -עד לשמים!!! .. ,
לופפםי לע

··)1

)(...

םנת העיהרכ  nwל pנפלוי nם"םיי א:ל ,נשחבםי כעניי יצהברו תכ"" םופלג.םי

םרהדן .סיכה לםuי סםב הכם m

הלכתי

לגבי

מותרת או אסורה! - - -
מרן הגרשיי! אויערבך זצוקיי

:

מרו המשגיח הגה"צ רי דו סגל שליטייא מעיד מה ששמע מהגרשייז

בזה"ל :

"לפני

חמישים שנה אם היתה אחת נאה לירושלים עם אפה היו סוקלים אותה אבננים ,ואז

אפה אפילו עיוור היה רואה שזה אפה ,כמו קש זה היה ,והיום נכנסים אצלי ואני לא

יודע אם זה אפה או שנורות ,אצלי זה מאוס מאדו  ,עכ"ל.

מרן הגריייי פישר בע ייאבך ישרא

ייזצוקייל :

כשהראו לו מודעה ונה נכתנ שהאפות הארוכות הם מהדנרים העיקריים הגורמים
לצרות ,נענה נזעקה :ייוכי אפות קצר mכן מ mר" !! - - -

"לאחר אריכm

'שו'ל '"ע אירגון ד"רר הקשדר" ת.ד•  2757בג' בקו(
כשררת

פוסק אחד שמתיר! תשאלו כל ילדה קטנה ברחוב ,והיא תאמר לכם האם פאה

לו :

ימים ושנים ייאצ השלשי גבורים לקראתך בעלום העליןו יודוה לך

שגילית את האמת בדבריו הקדושים ,שמעלום הוא לא התיר אפה בוכרית ברשות

)חלק דהםרבםי גתכבו עפ"י חוובת "רדהד

פיארת

"לדעתי אפילו אילו בעבר לא היה אף פוסק אחד שאוסר ,אזי יבמינו לא היה אף

לאחר עיונו בספה"ק יידת משה וישראל" ,פנה אל המחבר שליטייא וכה אמר

y mםp mוב כי רוזיבה ייגלר כר.םאת•• .

זמננו

נאדל זצוק"ל התבטא פעם בזה"ל :

מרן הגרחייש לופיאן בז טר,":: Jרגה רבי אליהו זצוק"ל:

רם.רותי" ןרו חיmב "רדהר" עדנ .ד

לורתלעת הנוז ניsזי חקל :םהמ "נחיכ" יזmב,( " mג"םר) "ראשתי יארשל" תיח

לביררר

אסור ...

ובפרט לעניו איסור ערוה

א)חד ממוקרויב מזינק חתייח נבבי-קונ יטילשיא ששעמ זאת מופרש מריפ הק~

אכן ,אשירכם ישראל !~

הלש"חיm

שם :

נתכויו הגר"א לאפוקי ממה

זרעי וזרע זרעי עד ועלם ,הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא

"אי שם בהרי הודר הדמינה ,על אדח ההריס הגבוהים ,שוכן שם בית עברדה זרה
ענקי בגודלו ,ובתוכו מוצב פסל ענק וגדול ,ומדי יום ביומו מגלחים שם עשרות
אלפי אנשים  -המאמינים בעבודה זרה זו  -את שערותיהם ,וכל זאת עושים
הם במטרה לכבד בכך את הפלס המוצב ש,ם ומחשיבים זאת כמילרי רצון הפסל
עפ"ל ,ואך ורק לצררך מטרה זאת מגלחים עובדי ע"ז אלר את שערותיהם במקום
ההוא ,וחלק גדול משערות אלו נשלחות לכל המדינות שיש בהם מפעלים לייצור
פיאות ,רמשערות אלו מייצרים הם את הפיארת" - - -
]וכל זאת הצליחו שלוחים אלו לגלות )בדרך סודית )'יי ולשמוע מפי בעלי המקום
בעצמם ,כשבעלי המקום מוסיפים להדגיש שכל ענין המסחר הנ"ל נשמר בסוד גמור ,כי
באם יוודע הדבר לאותם אלפי אשי הגוזזים את שערותיהם באותו מקום טומאה ,על המסחר
שנעשה בשערותיהם ,בודאי שיתנגדו לכך.;.מאחר שכל כורנתם בגזיזת שערותיהם הוא
למען כבדו הפסל עפ"ל ,רלא עבור המסחר הנ"ל לייצרר הפיאות[.

)'(

ייופאה נכרית ,פירוש ,אשה שאיו לה שיער ,נוטלת שיער ומכנתס תחת הצעיף ,כדי

שכתב השלטי גבורים ללמוד היתר מכאו לנשים נשואות היוצאות בכיסוי שערות

וכשדבר החשש הרבא לפני גדרלי רפרסקי הדרר ,הרחלט על ידם על שליחת אנשים

רמרשותן

מרן הגאוך מוילנא

!צוקייל :

-

ראה

עמ'

'.ד

הרבים"!!

---

מרז חגר"יtב יבבררוז דצוק

!I

ל:

נכנס התעוררות זעק לפני אלפי בני תורה נזה"ל :ייאפילו למיעוט שהתירו אפה,זו
היתה אפה שהיתה דומה לשיער עיזים וכיוצא שהחבינו ממרחק שזה פאה,אלום כמו

ל"עג אהשה סרת וותוסנ ויוג'ו ייבוcל "עה

ל'עיג האשה החשובה מרת IJייאג "עה ,ה'גימ

בת י אהרבם זנג cז"ל

בת י אהרבם קנו"ב מדרכי ל" ,נלב"ס  ,",שnיין שתס"ח ת.גצ.ב.ה.

ת.נצ.ב.ה

איסר עפלה דבות להדברת קרריסה ונrגיערת בייסדאל

שהלוכ mהיום שנראית כמו בחירה כמי פרעות יאש זה חציפ mיאצות ןמ הבלל ,דבר
זה לא התירו מעלום כלל יכלל"! - - -

ט 3דעת בדולי החסידות זי"ע

אחננו בני בניהם וחסידיהם ,עלינו להחץיק במעוץי דרכם קהדושה .מעולם לא ראיתי

ro

את אבי ]הגה"צ רי שמואל דוד קרויז זצ"[ל ברוגץה ,ולא שמעט ממנו דברים בכעס,
מלבד פעם אחת ,בעיר ראצפערט כשאבה לפניו אשה ממשחפתו בשייטל ]אפה[ על

)לפי סדר א(-ב

ראשה ,כעס ורגץ ונןת בקולו עליה ועל בעלה ,היתןב שנכתד הקודש מדאראג תחמש
שייטעל -פאה -על ראשהן!!!"
הרח ' Iק ו' יבמ~ח בוניס מאוטווצק זצוק"

:

הרה"ק

טרם עלייתו לארהייק נאתספו כל גדולי האדמורייים כביתו להיפרד ממנו ,מצד אחד

ישב הרה"ק השפת אמת מגור זי"ע ומצד שני ישב הרה"ק מאלכסנדר זי"ע ,ואז נעמד
הרהייק רי שמחה בונים זי"ע ואמר לכל הצדיקים המסובים
להתפשט פריצות של לבישת יפעלי
המטפחת.

-

-

הנני רואה שהחלה

שם :

הוא כעין חתיכת בד שחור ,והניחו אותו בקצה

דעו לכם ,שאם לא יעצרו את הפירצה הזו ,יבאו יום ויתחילו הנשים

ללבוש אפתו הדומתו לשיער ,ואז יקום גוי אחד ויחריב את העולם הייי !ובלשונו
הטהור :און דאס וועט צו ברעגנןע אז סיוועט אויף שטיין א גוי און ייחרוביי מאכן כלל
ישראל!!!" כה דיבר הרהייק יותר מחמישים שנה לפני השואה הנוראה ,והסוף המר
מ )>Oאדח moל> זנקי זםראה""ייט 'Iכ'לשיא שהרזה סרפלט זא(ת

ידוע לכולם רחייל

הרה"ק ר' יוסף מאמשיבוב '''קוצ! :

'''קו: !::':

כתב בספרו שו"ת מהרי"ץ סימן קכ"ץ ,לעיין במה שכתב ייבתשובות אבר שבע בשם
מהר"ש אפדווא ,ונביא בץה מעט מלשון התשובות אבר שבע סימן י"ח ,אשר כתב על ץה
מרן המהרי"ץ ץי"ע :ייחלילה לזח מזה ,אפילו זיז כל שהאו".
ייהדבר פשוט  ...דמה ששנו היתר להתקשט ולצאת בפאת נכרית בכולי גמרא ,מיירי
דווקא באפה נכרית מסוכה תחת השבכה ,ועל ראשה רדי,ד ]שמכסים את[ השערות
הדבוקות לבשרת ממש!  ...דכשם דשיער עצמה ,הדבוק לבשרה ממש ,מכוסה תחת
השבכה ,ועל ראשה רדי,ד כך פאה נכרית זו הקשורה בשיער עצמה ,היתה מכוסה עמהן

תחת השבכה ,ועל ראשה רדי.ד  ..והשאת היאך יעלה על הדעת ,שיהא מmר לצאת
באפה נכרית_ •• אבל לעולם איסור דת משה ויהודית במקומו עומ,ד ודרך ץו כבושה
וסלולה גבמרא  ..דוק ותשכח.

העיד כייק אדמוייר רי יצחק מאמשינוב ארהייב זיייע ,בפני משמשו בקודש ,שכאשר שכב

אביו הקדוש רי יוסף מאמשינוב זיייע לפני פטירתו ,ביקש והתחןנ מבנותיו ובני ביתו,

חרח  JIק נע

ייצמח צריק" כזויזני·ז זצוק'''

:

תבקופתו ,כשכיהן כרב בעיר ויזניץ ,התחילה אשה אחת ללכת עם אפה נכרית .בשומעו

שיתנו לו תקיעת כף ויבטיחו לו שלא ילבישו אפה נכרית !
הרה"ק ר' ש מה מבאבוב !צוק"

חכזחרי''' i

רושיבסקיא

)יוםאנ רפסב יייכחר (",,חלב

ץאת,

:

הורה לאסוף את כל העיר אנשים נשים וטף ,ויהי כאשר עלה על הבימה ,פתח

ואמר" :יתור שלא יקרה דבר כזה בעירנו ,שאשה תעיז ללמש אפה נכרית!" )מער זאל

סיפר הרהייק מאבבוב זיייע ,על זקנו הגהייק רי שלמה מאבבוב זיייע ,שהקפיד מאוד

נלשט אפסלרו אזא זאד אלו שטאט ,אז א פרוי זאל אנטאו א שייטל!( עד כאן היו דבריו

כאשר שמע על אשה מנשי עירו שהלכה עם אפה נכרית .ופעם אחת אב לפניו אחד

הקדושים ,ומיד סיים וירד מהבימה ,וכל הציבור נרעד לשמע החריפות שבדבריו

מהגבירים העשירים הגדולים בעירו ,שאשתו הלכה עם אפה ,וביקש לכבדו בסנדקאות

הקצרים הללו

אצל ברית מילה שעושה לבנו ,והתחיל הגהייק מאבבוב זיייע לזעוק עליו בקול רעש

)מיפ אדח מלתמוףו חמיביקהם לש מןר הר'חיק לעב ייאםיר ייחםיי ומינזוי זי"(ע.

ייפעם התאפר אדם בפני הרה"ק בעל ייאמרי חיים" מויזניץ ,כי בנותיו וכלותיו חובשות

מרן l1 :פלא !פלא !

גדול ,איך אינך מתבייש לבקש ממני דבר כזה ,ייכ אני אושיב על בריכי ןב שנלוד

אפה נכרית )ולא גבללוי ראש חלללה[ ,הגיב על ץה

מאשה זי ,לוא הסכים בשום אופן להיתו סנדק אצל מי שאשתו הלכה עם פאה נכרית.

שלם ,בזמנים קידמים זה היה ממש טריפה!!! וכיום עדו מתפארים בזה! " 1ע'לכיק.

הרה"ק רי ש מה מררכי מבאיאן !צוק"

)פסר מאיר חיזוים קלח יב

:

סיפר כייק אדמוייר מאביאן שליטייא ,איך הרהייק רי שלמה מרדכי זיייע ,אנחנ פעם
באומרו בצער נורא ,ייאוי! די היינטיגע שייטלןע!! ! ] ---,,איי ,האפות של היום!
הרח/ק ר  fנתן רור בז ח/ךברי בינה' /זכביאלא זצוק"

כיים פאה היא ייחוט

---[.

הרה"ק ארמו"ר מזוטשקא !צוק"ל
קטעים מתוך ספרו הנפלא

פקר יט' Ct

:

ייהצניעות והישועה" :

חיץוק הצניעות אינו מתקיים כלל בלבישת האפה! כיסוי הראש הנועד לחיץוק הצניעות

:

וההכנעה והבושה והיראת שמים ,אינו מתקיים כלל בלבישת הפאה נוכרית! ובפרט

לשונו הטהור בצוואתו הקדושה )אות 'יי(ב ,ולא ילבשו הנשים ,הן הבנות והן הכלות ,עד

הנעשים עכשיו ,שהאפה נכרית היא לשם יופי ופריצתו ,לגרות היצר הרע ,שיסתכלו

עולם ,ייהאר שייטלעך" ]שיער של אפה[ חלילה יחס ,ולא יתראו שיער ראשם חוצה ח"ו,

בהם ,ויחטאו בהרהורים רעים ר"ל ,דלהראות היופי ,הוא איסור חמור ,ונענשו על זה

המה וזרעיהן וזרעם אחריהם ,עד סוף כל הדורות.

הרבה רייל ,יהמנהג הזה ,שמתספקים באפה נכרית בלבד ,האו מנהג משובש

הרה"ק המהרי"ר מבעל!א !צוק"

מהמתחדשים ,בכמה דורות שלפנינו שחידשו וההניגו כ,ן להסתפק בפאה נכרית ,ודי

:

יחננו בדרך האמת אמן ואמן.

וזלייק :ייידוע לכל חומר האיסור מנשים ההולכות בשערות שלהן ,כי נפסק בשוייע
שהיא נקראת על ידי זה עוברת על דת משה ויהודית ויוצאת בלי כתובה! .והנה כל מי

הרה"ק רי משה מררכי כזלעלוב !צוק"

:

שלומד שלוחן ערךו יכראת שמים ,ראוה היטב שאין חילקו בין שערית עצמן לפאה

התבטא פעם בזה הלשון :אני מבקש שיפרסמו בשמי שמוטב שהבעל יגזור את אפתויו

נכרית שנקרא שייטעל !ובהגהות חתם סופר לע! הושיי"' נפסק ג"כ שאין חילוק בין שערות

]ובלשונו הטהור ,יימעו זאל מפרסם זיין איו מיין

ואת זקני ,מאשר

שהאשה תלך עם פאה !!!

עצמן לפאה נכרית! וגם בספר עצי ארזים שהיה גדול הדור ומפורסם ,פוסק גם כן כ,ן

נאמןע ,אז עס איז בעסער אז דער מאו זאל אפ שערלו דל אברד מלט דל אפות ,איידער דל ווייב זאל

שאין חילוק! .וכן כתב בספר אבר שבע .על כן צריך כל איש לעיין היטב על בני ביתו

גיין מיט א שייטל!"[

בזה נ'י

עכל" .p

הרה"ק רי יבמואל שפירא מחסירי ברסלב !צוק"ל

)פמי תלמייי הצדקי די לזמו ברילז זצןק"Cל

'''קוצ! :

חרח"ק חצמח צרק מי ובאוויטש

:

בביאורו על המשניות במסי ברכות כתב  :יש לאוסר לצאת באפה נכרית לרשתו הרבים.

מתוך מכתב שהתפרסם ברבים ,עליו חתם :
ייע"כ באני להדויע שלבישת אפה-נכרית ,אפילי קצרה ,האו איטיר גדיל ינירא ,יכל

הרח"ק בע

"ררכי תשובח" ממונקאטש

'''קוצ! :

אשה הליבשת זאת ,היא חוטאת ימחטיאה את הרבים".

כתב בספרו יידרכי תשובה" )קלח גי "" יעpיח יסיק "יח בץה"ל :ייעיין בייעצי ארזים" )זכ" כייא יסיק בי(

וכן הרה"ק ר' אברהם שטרנהארץ זי"ע מגדולי צדיקי ברסלב ,אמר פעם לאחד

שכתב  :דהמורים היתר שאשה נשואה תתקשט באפה נכרית ,עתידים ליתן את הדין.

שאשתו החלה ללבוש אפה :ייבני שהיא תפשיט מיד את הפאה הטריפה!!! אוסר

השוחטים בפה קהילתנו מוץהרים

ללכת עם זה "!!!

ובלשונו הטהור ,יימייו קלךב! ,זל זאל דאס שויו אולסטאו דעם טר--י-פי-ז-ע-ם
)גארת חופרים עמדו )'  Iא(

!!!-ק-ןר-א-פ מעוטאר דאס נישט "!!!---וייג

חרה"ק

ה"בית ייבראל" מגור !צוק"

:

מתקשטת בפאה נכרית.

חרה"ק רי חייס מררכי כזנרבורבא דצוק"

כאשר התקיימה שמחת ברית מילה אצל אחד מקרוביו ,לאחר הברית התקרב מרן

הבית ישראל ע',,ז אל פתח החדר לברך את היולדת בברכת יימזל טוביי כפי שהלה נוהג
אצל קרובי משחפתו .כייק האדמוייר ,ני~כ ממתין בדלת ,ולא פתח פיו לומר את ברכת
המץל טוב .לאחר המתנה ץמן מה ,שאל :היכן היולדת! השיבו בני הבית :הנה היא כאן

עומדת וממתינה לברכת הרבי .ייאבל היא אינה נראית כלל כנשאוה ,היא נראית כמו
נערה" השיב בתמיהה :עס ץעט דאך אויס ו.י ~ימיילד"!

)עולמות לש טוחר קלח אי עימ

(ZZ7

לאחר אותו מעשה הוכנה קרלאת קודש שהוגהה וחנתמה על ייו ,בזה הלשוו :
ייהיות כי בעוונותינו

ועוד כתב בספרו יידרכי תשובה" בץה

הלשון :

ועומדים בפקודתי אשר לא יקחו ללמד אדם אומנות השוחט ובודק אבם אישתו

הרבים ,נפרץ אבחרוהנ שנשים נשאותו לובשתו אפה נכרית

:

קטע מתוך קיראת קודש שעליו חתם :
ייבמשך כל הדורות וכל הגלויות הנוראות שמרו אימותנו הקדושות במסירות נפש

איתנה על כל גדרי הצניעות וגם בדורינו נושאות אלפי נשים צדקניות והגונות את נזר
הצניעות בראשן גבאון ותאפרת שקבדושה ,ביכיוס ראשו בלי פיאה נכרית ,ומקיימות
דת יהודית פשוטו כמשמעו ,ללא כל החתכמויות ,כקספ דינם של גאוני וקדושי ישראל,

ובץאת מקדשות הנשים שם שמים בהכריץן גלוי לעיני העולם כולו ,כי לא ככל הגויים
בית ישראל.

,

היות ורבות נכשלות מחוסר ידיעת חומר האיסור וגם מחטיאות ומכשילות את הרבים

הדומה ממש לשיער מינים ממינים שונים ,לא שערום אבותיט ,עד שנראין כפרועות

בהרהורי עבירה שהם קשים וכוי ,ועבירה גוררת עבירה רח"ל ,חה שורש פורה ראש

ראש חס ושלום ,הרינו רואים חוהב לעצמנו להודיע דעת תורתינו הקדושה ,כי הדבר

לוענה להרבה רעות ,לוהפקרות השוררת כיום בעוה"ר עד אשר קשה לעביר

אסור מדיאנ .יישאף במקומית שנהגו היתר באפה נכרית ,לא עלתה על הדעת להתיר

החץירו את עטרת תאפרת הצניעות והטהרה ליושנה,

פיאתו נכריות לאכו! .ובכגןו דא ,אין שום היתר!" ע?כ' .p
ינאי שכשנאלי לאחחזס מיכיי אפהות בכגי-ברק ,מדער לכ אפהית שחם סוכריס ארבית כשרעי ממש ,חשיוג כלום

געלב שוחיק" ,היי יא פאשר לוaצם יבסו וליפא אפה חאת לבב חםלש שיאנה ניארת ממש כמוחה שיניר••• "

ברחובתוינו בלי מכשלו ח"ו

._.

לקיים דת משה ויהודית כהלכתה.
חרח"ק ר  Iיואל מסאטמר זצוק

I

"

:

אמר בזה"ל :אשה שהלוכת עם אפה היא בדיוק כמו שהלוכת עם שער mרח"ל ,איפלו

ידו זבת לכונקיש אהמת!

אם היפאה קצרה יב!,mר ובלשוט הטהור  :א פרוי וואס גייט אין א שייטל ,איץ ופנקט
חרה"ק כער ייאמרי

כה כותב בט הגהיצו

~· t

ץצ"ל :

ר

JJ

מדאראג זצוק"ל

:

ייץקני הקדוש בעל אמרי שפר מדאארג ץיייע ,אשר הגהייק

בעל דברי חיים מצאנץ זי"ע הכתירו לרבי ופועל ישועות ,היה מתנגד גודל לאפה נכרית.

ווי ץי וואלט געגאגנןע אין אייגענע האר רח"ל ,מעג סע זיין ווי קוץר!
העיד בפנינו אברך חשוב על אחד שהציעו לפניו שידוך של אחת שלא הסכימה ~לכת עם
מטחפת ,עלת החבור אל בית הגה"ק יו משה אריה פריינד ץי"ע ושאל לחוות דעתו,

הורה לו הגרמ"א פריינד ץי"ע שימנע משידוד ץה ,אבומרו יידער רבי ץכותו יגן עלינו

שום ץכות אבות .והי ישלם לה בעד זה בלי ספק אבם שיצייתו אותי ,בטח בשבועה

הרבי מסאטמר ץי"ע אחץ

צער,

האט געהאלטן אץ שייטל איץ א אסיור דאורייאת ו!!!I

-

אנכי אערבונ על הכל יתרומם השם מלד מלכי המלכיםי'.

שהפאה הוא איוסר דאורייאת ! ! !
הרה"ק האדמו"ר מסטראפקוב !צוק"ל

)הואב סבפר ייאמרי קודש" קאמראנ עמ' שכא אות ('ה

:

לפנינו חקל ממכתב שכתב :
שליט"א :

!צוקייל :

הרה"ק בעל ייבית אהרון" מקארלין

כבוד הרב הגדול תבורה חו"ב טואב ,מתון ומסיק שמעתאת אליבא דהלכתא ,כש"ת

מו"ה רי אברהם בריץל ליפשיץ

דאורייתא ,שתהיה רתב בנים ,ויתנם ה' לאריכות ימים ,ופרנסה בכבו,ד בלי שום

הן הובא לפני קונטסרו על ענין איסור

השייטלןע )פאה נכרי(ת שהנשים נושאות על ראשן ויוצאות הבם לשוק ברשות הרבים.
אשר יותר משישים גבורים גאונים אדירי התורה מדור דור קספו דאסור ,וכבודו

אמר בץה הלשון :
התפשטות המחלה הנוראה ]מחלת הסרטן[ מתפשטת בעלום ,בפי התפשטןת

הפאה !!!.

ובשלונו הטהור :די יענע מחלה ווערט אפרשפרייט ,לויט

ווערן אפרשפרייט!!! -רחמנא ליצלן! היישמור ויציל את כלעמו ישראל!
)מפי הרה"ח רי חיים אשר לדרמן זציי(ל

שליט"א בירר הקד היטב שגם השלטי גבורים וסבר ביתוויהו דאוסר .והוכיח דבריו

הללו בצקד ,מדברי השלטי גבורים עצמו במסי כתובות ע"ב )יירביף בrי"' אשר מדבריו שם
מוכיח הוא עצמו את כוונתו גלוי בעליל ,שגם בדבריו שבשייג במס' שבת אמתני ,יוצאת

אשה כוי ,ג"כ כוונתו לאסור ללכת ברשות הרבים -ממילא נפל הידוס של

המתירין ••.

אפילו שלכמה יהיה קשה להודות מפני הבושה והנצחון ,ואני תפילה להי יתברד ,שכל
חכמי ץמנינו ישימו לב לדברי אמת אלה ,כי האמת אהוב מכל

-

ואעייפ שכמה תלמידי

חכמים כבר נשקעו בטעות זו ,ויהיי קשה להם להודות מפני הבושה והנצחון ,כידוע.
אבל בטוחני שרבים מיראי הי רודפי אמת יעשו להם את דברי כת"ר עטרה לראשם,
ויסבירו לנשותיהם
הרה"ק בע

שיש איוסר ללבת לרשות הרבים בשייטל מאפה נברית ••.

ייייטב לב" מסיגעט

זה לשונו הקי תבוכחת מוסר ליייג

וצוק"ל :

שכתב בספר ייאבר שבע" אבורן ...

:

יייסוד העבודה" מס ונים וצוק"

ץה לשון קודשו :יישמוע נשמע צעקתו ,אשר הלבו בשערתו דעמן מהיתר "פרוק"
]פאה[ ,סרחו בשערות נפשן ,וחס ושלום כשלומית בת דברי ,פיגלו למטה! דור לא
יבורד! ומי ידוע גדול הפגם מזה בערוה! ערו עד היסוד! והולידו פרוצים! איש לביתו
יחוש! אשר יהיה ביתו בלי פרץ! חנל שטים! וחנל גרר המגרר שבע תועבות עימהם! אוי

לאזניים שכד שומעות! ואוי ואבוי לבעל המחריש! אין זו אסקופת החיסדתו! כי אם
סף הערלים! וערלי לב הנמכרים גופם ונפשםיי! עכלייק.
מהמציאות רואים שפאה היא אוסרה מדאורייאת!

:

יצחק" מספינקא !צוקיי

דנהגו אבות אבותינו לאסור ,והעוברת על זה יצואה בלי

בתובה ••.

אד למען

דיש מקום לומר דהאו אוסר מדאורייאת! .דהא הוא דמי ממש לשיער שלה ,וכל

הרואה אותן ידמה בעיניו כאילו הן שערותיהן ,על בן יש בה איסור מדאורייתא משום

פריצות! ,כמו בראש פרוע לגמרייי ...

הלשון :

ייוהוו זהירים באזהרה יתירה

שלא יצא חס ושלום אפילו מקצת שיער חוץ לצמתן ,ואפילו פאה נברית אני אוסר

הרכי לעכר תנור האש ,למרות הפצרות והבטחות הנשים שלא יחץרו ללובשם ,ולאחר
שהסביר להם את הזכיה במעשה ץה ,אמר להם במתק לשון קודשו :יישווה לי לשרוף

אותם ,למןע ישמעו

ויראו ...

שצריד להתרחק מבל חיתבה קטנה דשומה

והשליד אותם אל התנור הבוער ,ובלב כולם חנקק המעמד הנורא הזה.

הרה"ק מרן משינאווא

!צוק"ל :

ייצריד אני לתפוח פי ,ולהגיד מה שהיה קודם כמחשכתי אם להגיד או לחדול ,ועתה
ראיתי כי מוכרח אני להגיד ,בי איוסר גדלו יש לבנות ישראל לילד כגבדי פריצות,

ובאפה נברית ,וכל איש ישראל מחוייב למחות באנשי ביתו ככל כוחו ,המקום ירחם
עלינו ,ויסיר המכשלה הץאת מעלינויי.

כתב בצוואתו

)דברייחזקאל על התירה (

יישומר אמוניםיי !צוק"

:

הקדושה בץה הלשון :

ענין השערות שהנשים מקילות רחייל ,ואם כן בניי המתוקים ,איץה פנים יהיה לכם
לפני משיח צדקינו ,כאשר כל האבות והאמהות וכל הנשים הצדקניות יבואו יחד עם

משיח ,ויראו שאתם עיכבתם את הגאולה רחייל ,לאן יזרקו ויוליכו אתכם! ! על כן אני
מבקש שכל אשה ,חס ושלו@ לא תקיל שום קולא כל

דהוא ...

בלבישת פאה ,אפילו

שערה אחת! .ושיהיה לכל אחד מסירות נפש על כל הגדרים וסייגים של קדושה ,הו
מצדו

הן מצד אשתו ובניו ,שלא ילבו עם; •.

אפה .עכייל הצייאה.

!צוק"ל :

דכרי קודש שאמר ביום די פרשת וארא תשמייץ אבסיפת התעוררות :
ייצניעות היא יסוד גדול אבידישקייט ,שבזכותה ץוכים לגדל דורות יראים

ושלמים!

שהיא הולכת יותר בצניעות ,אני לא מדבר מהסרת האפתו הארובתו!} ,איד רעד שיין

!צוק"ל :

נישט ופן די לאגנע שייטלעד {!!! אלא אפלין תסם אפתו! ! ]אפילי טתם שייטלעד[.

זצוקייל :

לאפה •••

ובזכותה זוכים שהידלים יהיו בריאים! אצלינו היהודים מחשיבים כל אשה כפי מה

עליבם ,ותזכו לץרע בר,ן דור ישרים מבורדיי ,עכלייק.

סיפר על רוב הרהייק ר' חנה מקאלשיץ

שאחת הנשים הלובת עם פאה רחמאנ לצלן!!! .חנרד הרהייק מקרעטשניף ומיד הורה

הרה"ק מתולדות אהרון

הרה"ק בער ייערונת הבושםיי !קנו של הרה"ק מפאפא !צוק" :

הרה"ק ר' יעקב מפשעווארסק

המטפחת שכולם היו לובשות ,ואץ מיד רץ אל הרהייק מקרעטשניף זיייע וסיפר לו

היתה תלויה ועומתד עבור שערה אחת ,וגבוף כתב די כתוב ,שהכוונה היא אבמת על

לברר חימר האיסור הנני להעתיק דברי רבותיונ בץה ,ואעיר הערות קטנות בדבריהם

כובת בצוואתו הקדושה 1יהנכה דרבחיי יאת "יח( בץה

מנדטרנה ז"יי[ע שאחת הנשים שהיו שם ,חובשת לראשת קצה של אפה ,במקום

הנה הצדיק הקדוש ר' פנחס קאריצער אמר כד :כאשר משיח יבוא אץי יראו שהאגולה

זה לשונו הקדוש ב)ףשית יילקח יקחצ>י ""  'Oי(א :ייוהנה כל הדברים נכונים ,דבוודאי איוסר גמור

הק.. '.

מוכנים על הגעלות לצאת אל החתונה ,לפתע שמע האברד ]הוא הרהייק וו חיים מרדכי

הרה"ק רי אהרון ראטה בע

הרהייק ר' מוטיל מסלונים ץיייע אמר בזהייל  :מה אעשה ,שכאשר יוצאים לרחוב ,אץי

הוא •••

סהיפור שלפניני טיפרח הרבנית הצדקנית מנדטרנה עייה שנחכה בשעת מעשה:
בץמן שמחת אחת מבנותיו של הרהייק מקרעטשניף ץיייע כשכבר כל המשחפה היו

מהחכלים השחורים ,ביון שגרמו לאברד שידמה בדעתו רגע אחד שהם אפה! .ניגש

עתה ,כי כפי הנשמע הוא פריצות גדול ,אוי לעינים שכד רואות ולאזניים שכד שומעות,

הרהייק בער ייחק

I

מחכלים שחורים מצמר נאה .מיד צווה הרבי להביא את כל המטפחות הארוגות

ייהנני להזכיר את הנשים ,ולבקש מאיתם ,ולהץהירם לבל ילכו בראשיהם כאשר עד

הרה"ק בע

חרח'יק די אליעזר זאב בזקרעט ttבביף זצוק' ל :

לקרוא לאשה שהיתה אחת מבנותיו ,ולכסוף הוברר שמדובר במטפחת ארוגה העשויה

מידות אות כייח :

יש מהן שהולכות באפה נוברית שזה אסור !כמו

וויפעל די שייטלןע,

עכלייק.

יידוה לבו מאוד על שנפרצו פרצות

חבומת היהדות ,ועברו לבני ישראל מנימוסי הנוכרים אשר סביבותיהם במילי
דצניעותא ,בגןו לבישת פאה נברית ,אף שמנהג ץה תנפשט ונפרץ מאוד אף בקרב

יהודים חרדים די בכל אתר ואתר ,לא ץץה דעת רבינו בשביל כד משיטת ץקינו מרן

הגאון הקדוש מצאנץ בשויית יידברי חייםיי ושאר גדולי האחרונים שהאו איסור גמור.
)דברי חנה השלםע-ימיד ק"צ מפי כייק אדמןייו זייי(ע

הרהייק בע

"דברי חיים" מצאנ! !צוק"

:

c6

דעת בדולי יחדות ספרד זי"ע ro

מרן ההיד"א

כתב בספרי הקדיש )שןיית יידירב יחים" ח"ב יףיד סיי יניט( בזה הלשיו :
שאלה  :אם מתור לאשה לילד באפה נברית בשקו !

!צוקיי' :

בספרו יירבכי יוסףיי אוייח סיי שייג קסייב

כתב :

ייומה שהביא האייר משם השלטי

נבורים דמתיר לנשואה לגלות אפה נכרית ,נעלם ממונ דהרב מהרייי קצינלכויגן

תשובה :כבר האריכו בזה ביס אבר שבע ובכל האחרונים ,ורובם מסכימים לאסור,

הביאו הרב אבר שבע

-

-

הפליא לתמוה על ץהי] '.וץייל המהרייי בין דברי קודשו על מי

אוסר,

שרוצה להתיר אפה" :לא זה הדרד לוא זו העיר! שהחנילו לונ אבותיונ חכמי המשנה

ויותר מץה מבואר בריין בכתובות ובריטבייא שם מובא אבסיפת ץקנים שאפילו לתת

והגמרא והפוקסים ץייל ,מפני שהדבר פשוט הרבה יותר מביעתא בכותחא  ...היאד

חתיכת משי וכדומה לע הפדחת ]על המצח[ שיהיי דומה לשיער אסור ,דזה הוי דת

יעלה על הדעת שיהא מתור לצאת באפה

רחמנא לצלן מהאי דעאת ,בי

יהודית ,ותימה על כהייג אבהייע שנשמט ממנו דבריהם ,לובן דווביא אוסר לאצת פבאה

איד יעלה על הדעת שיהא מתור להראתו עצמה אבילו עוברת על תד

ועיין בכנסת הגדולה אבןב העץר )סיי כייא( שרבו האוסרים ,וכן בעצי ארץים

נברית !! •••

משה•••

על כן

נברית !והוא דת יהודית!

אומר אני ,לא תאבה לו! ולא תשמע אליו כלל ועיקר! בכל מה שכתב ,בי הם דברים

ובדבריו הקדושים חבלק אי סימן ',ל כתב שם בץה"ל  :ייכי ידעתי בבירור בהיותי אצל

בטלים הבל הבלים !וכדי שלא יכשל בהם ץולתו ,על כן עמדנו על מקום טעותוי '.עכייל

מוייח ץייל במעהרין ,שגם שם לא הלכו במלבושי פריצות כץה חייו ,וכפי ששמעתי אץ,

המהרייי קצנילנכוגן המובא בייאבר שבעיי ,שאליו מציין מרן החידייא ץיייע גנד המתיר

לא נמאצת בבל מידנת אשבנז שום אשה חשוהב לילד בשערתו ,יפואה נברית ,רק

אפה נכרית[.

איזה מנקלי העם חפותי הער,ן והיו קלסל! וקר בעוהייר מקרוב נשתרבב המנהג הץה

מן האפיקוסרים! ,ולכן חייו לא עכור ץה אנמר שהותר נם לנשי מדינתיונ להנוג כן,
הויאוסר במקמוו! והעובר לוקה מן התורה!" עכלייק·
חרח"ק די יעקב משח מקאמארנא

זצוק'" :

טוז בעל !'·ברי הכזר" זצוק  IIל

בספרו הקיד יישדי חמד" כותב

:

בץה הלשון :

ייאין דעתי העניה נוחה בץה ,ופשיטא דבמקומותינו שלא נתפשט המנהג הץה ,כבר

קבלונ דעות האוסרים ,ואסור לפרוץ גדר ,וכבר כתב הרב ברד את אברהם הנ"ל,

לשוונ הקדוש בצוואתו הקדושה שכתב ביום יד תרפייו בקאמאראנ :

דבמוקמתוינן לא נשמע לוא נמצא מנהג בזה לילד הנשים ביכוסי אפהרוק ]האפה[

ייאסור לילד גבילוי ראש ,אפלין שיילט ]אפה[ משערות אוסר לילד ,ואבם שתלד ,לא

בלל! ,ואם המאצ ימצא אחת מעיר ופרצת גדר ,בטלה במיעוטה! ,וחלילה לונ למילף

היא ולא בניה ובני בניה חשובה כבתי ,ולא אצל אבותי ,ולא בכלל ישראל ,ואין עליהם

מקלקלתא ,וכל בית ישראל נקיים!"

מרן הסבא קרישא רי ייבלמח אליעזר אלפנררי זצוק"ל :

מרן רי יהורה צרקח

 ...וזכורני דבימי חורפי בהיותי אברץ מולדתי ,היה אחד חושב עצמו כמי שתופס

לעניו כיסוי הראש בפאה,

ספר ,ואמר שמצא מציאה סברת השלטי גבורים דמתיר אפה נכרית ,ומחכו ]צחקו[

עויקר! ,אלא היו מכסות ראשו במטפחת או בכובע ,וזה מחדש אבו מערי אירופא

עליה כל הרבנים שאבתוו זמן ,לפי שכבר היתה סברא זו ידועה לכל ,אלא יישנדחהיי
דכמה וכמה מהפוסקים יינדחהיי קרו לה לסברת חמתיר ,דרבדאי דנקטיןג לאסור!!!
]האוסר[ הנייל ,דכתב דבההיא דמסי שבת ,דבאפה שתחת השבכה מיירי  ••.ובעיני

מרן הגריי' t:-הלוי וואזנר

יפלא ,איך עלה בדעתו ללמדו היתר אף לאצת לרשתו הרבים ,דהא ודאי מי שעושה

דת יהודית ממש ,ועייו בתשובת אבר שבע ס'י יייח,

ברשות הרבים בעלת שיער ,ויבואו לידי הרהור ומכשול ,ואתמחה איך חשב לדחות
בכך

כדי

להוציא

עיייז

דיו

כזה,

מחודש

א"טיל: ·;,:,

דכבר ידוע דרוב רובם של הפוקסים איו דעתם נוחח בזה ,ויש מהם שאסרו זה מדיו

שהם בבית או בחצר ,ולא להראות עצמה בעלת שיער לכל העולם ,שיראו אותה כו
שלא

ro

ייבעצם המנהג של היום שהנשים יוצאות בפאה נכרית ,חלילה לי לתקוע עצמי בזה,

כך שתראה עצמח בעלת שיער ,הוא בתוך הבית ,או בחצר לבעלה ,או לקרובותיה

נמצא

הימ !u

)אור-תורה עמי כא(

ט 3דעת ברולי חדור שליט"א

ועוד נראה לעניי,ך דמתוך דברי השייס ,וגדולי הראשונים ,מוכח בהדיא כדברי הרב

בשום

-

ב"מדוה" ,והעושה כו איו רוח חכמים נוחה

קרו לח אצל חכמי ורבני הזמו דמכמה שנים ,אשר על פי האמור הדבר ברור  :דמאחר

פוסק

זצוק"ל :
ידוע הוא שבני עדות המזרח לא היו רגילים בזה כלל

כך אפה

דשיער עצמה הדבוק לבשרה ,מכוסה! ...
שיהא מתור לתאצ באפה נכרית!!  ...רחמנא

קדמוו

להתיר  ...דאבמת אסור האפה כמו שערה שלה!  ...שיש איוסר פריעת ראש בפאה

]שכתב  :יישהדבר פשוט ...
נכרית!  ...היאך יעלה על

דכשם

הדעת

ליצלן מהאי דעאת ,כי איך יעלה על

הדעת שיהא מתור להראתו עצמה עוברת על דת משה [!!

נכרית!

)יישבט הלוייי אהעייז ס'י קצייג עמי רטייו(

)לשונו הקדוש של מרו שבויית ייהטאב קדישאיי חלק יב תשובה אי(

ובכנס התעוררות בבייב זעק מרו בזהייל :איזה זיוף הוא זה כשמכסים את השערות

מרן רבי אברהם פלאניי זצוק"ל :

באפה נכרית ,כי זאת ועוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמן ...

ייוהנה כל ראש לחלי להביא לייד הרהורים רעים היינו עניו אפה נכרית ,תהלה להי
יתברד גבבולינו לא נמצא ולא ימצא כזאת בישראל ,ויתמרמר האדם ויבכה האיש

מרן הנרי"ש אלישיב

אשר גנע יראת אלוקים בלבו ,מראות ברע אשר על האדם ,דפשתה המספחת בערי

שני אברכים חשובים עלו אל מרן שליטייא ,לדון עימו בעניינים שונים ,ותוד כדי

אדום להיות יוצאות הנשים באפה נכרית ,כי הוא עוון פלילי ,ודבר זה הוא גורם רעה

·שיחתם פנה אחד האברכים בשאלה  :מה היא דעת הרב בענין אפה נכרית .ענה לו מרן

לעשתו להרבות זמה בעלום.

שליטייא :

שליטייא :רוב הפוסקים אוסרים ,ישנם שתיים שלוש מתירים ,וגם הם לא התכוונו
לאפות של זמנינו היום! ]בלשונו :רוב פוסקים אסרין ,עס איז דא צוויי דריי מתירים,

)לשון קודשו בטפרו יירבך את ארבהםיי פרשתnבוקותי דףקכייו עיי(ב

נישט היינטינע [!.

מרן רי יצחק אבואלעפיא בעל ייפני יצחק" זצוק" :

אוו זיי מיינען אויד

יינתתי ליבי למןע דעת איד ינהגו פה עירנו יעייא כל הני נשי דידן ללבוש פאה נכרית,

מרן הכרייח קנייבסקי ש

הנקראת פירוקייא ,לכסות שיער ראשו באפה נכרית )לצאת בהם לחצר שלהם ,ומחצר

הגאון בעל המחבר ספר יידת משה וישראל" נכנס בקודש אל מרן שליטייא ושאלו מה

לחצר אחרת דרד רשות הרבים ,בלי כיסוי יימטחפתיי על ראשיהן כלל ,דלכאורה

אפה הדומה לשיער ,זה סברא

נראה דהוא היפך הידן ממש !!! ...
לוחמים עליו !

דעתו בענין אפות זמנינו! ענה לו מרן

שליטייא :

הנם דהוא זייל ]השיינ[ סייל הכי ,מכל מקום רבים

פשוטה ,שבדואי אסור ,אפילו לבא ראיה ,זה לא מחלקות ]וכהיום כל ייצרני הפאות

כמו שיראה הרואה ,הקיפוהו

מעידים שאין כיום מציאות של אפה שאינה דומה לשיע,ר ופאה כזאת אסורה לכויי[ע.

ודחו ראיותיו כבי ידיהם

קודש !,

בחבילות קושיות והויות ,עד שעשאוהו כטועה חייו ,הקשו עליו ודחו דבריו לנמרי

מרן חנר"ש אויערבאך

אבופן שכל הפוסקים הנזכרים יינדחה" קרו להוראת השלטי גבורים זייל הנייל ,ואיד

שליטייא :

קטע מתון מכתב שכתב מרן שליטייא,

נהגו נשי עירנו כוותיה ,מאחר שחלקו עליו ,ולא נמצא תאנ דמסייע ליה כלל! ,וכיון

ביייח טבת תשנייו :

והנני מעיד בזה ,כי כן היה דעתו ורצונו של אאמוייר נאון ישראל זייל שנשי ישראל

דהוי מילתא דאיסורא אין לנן לסמוך עליו להתיר"] .וראה בטיום התשובה ,שהוא

יכסו ראשן במטפחת .וגם ראיתי אני את צערו הגדול של אאמו"ר ז"ל על הפאה

מאבר שנם השלטי גבורים לא התיר לצאת לרחוב עם פאה ,רק לחצר ,ולפי זה הוא

הנכרית ,שנתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל ,ה  Iירחם .ואי לזאת הנני מצטרף,

לא טעה בהיתרו מעולם ,כי אף פעם לא התיר לצאת עם האפה לרשות הרבים

כיהודה ועוד לקרא ,לחזק ולאמץ את הני גבורי כח ,המתעוררות להחליף מפאה

נשי  IIת ייפגי יצחק" חלק שישי סימן ('י .
מרן ר' יעקב מוצפי דצוקיי

יטייא :

נכרית למטפחת ,ומברכו בברכת התורה מקרב לב ,בבני ,חיי ,ומזוני רויחי ,ובריות
גואפ ,וכל מילי דמיטב

:

והנני חותם למעו קדושת וטהרת ישראל
שמואל אבאמוייר גאון ישראל מוהייר שלמה זלמן זייל הכיימ אויעראבך

זלייק :אודות הפירצה הנוראה שנפרצה בעוהייר בכרם בית ישראל ,שבנות ישראל

מבלי ידיעת חומר האיסור ,נכשלתו והלוכות ויוצאות ברבים באפה נכרית ,שרוב

מרן חנרמ"י ליפקוביין

הפוסקים ראשונים ואחרונים אסרו זאת ,ונדולי הפוסקים ראשונים כמלאכים יצאו

התבטא בזהייל :יינכןו שהיום לא הולכות הנשים בגילוי ראש ,אבל גם כיוסי ראש אי

בביטוים חריפים גנד זה ,וכנון איסור דאורייאת! פריצתו! ולוקה מן התורה! וכוי,

אפשר לכנות את זה !! !,,

ובפרט הפאה נכרית דזמנינו ,העשויות במומחיות ובשכלול רב ,אשר לא שערום

מרן חמשניח חנחייצ ר' רן סנ
מתון דרשת חיזוק שנשא בבני-ברק :

אבותינו ,ועל זה בודואי לא עלתה על הדעת לאף מקיל להתיר !!!.תאז לזאת באנו
לגלות דעתינו דעת תורה ,שאיסור חמור וגמור ללכת לואצת לחוץ בפאה

שליט"א :

נכרית! !!

שליט"א :

ודינה כשיער עצמה .וכל בעל בעמו מחויב להשניח על בני ביתו שלא יפרצו חייו בזה,

אבים אצלי הרבה ,ואומרים לי ,שיש להם נסיונות ומכשולים ,מהפאות והלבוש של

שלא יהיו חלילה בכלל חוטאות ומחטיאות את הרבים ,ונם להשניח שתלכנה

נורא נוראות! ,מה

במלבושי צניעות כדת וכדין ,לבל ילכד חייו בעוון אנשי

שבתורה ...

ביתו ...

ויתברד בכל הברכות

למהות האדם! ,הולכים טחור סחור ולא ניגשים אל הנקודה! אבל זוהי הנקודה

ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ,ועתידין להיגאל עייי

משיח צדקנו כבייא

השקט ש

הנשים החרדיות ,יותר מהחלוניות ,לאו הגענו ,איזה

אחר הטערה:

ביירזר זיסייכזס חלכתיי בכזגבו לכשרזת פייאזת זמככז
דעייו שמור וגנוז בדכרי זכרונות תלודות עם ישרלא ,עת סערו הרmות ברהבי העולם החיודי עקב פירסום הידיעה ,שכתוצאה מבירורים
יהקירית ,תנגלה ינהשף ששערות הפיאות הנמכרית בזמנינו מקורו מ'תקרובת עבודה זרה :ובעקבות כך ציאו כל פוסקי דורינו בפקס הלכה ברור

וגורף לארסר להלוטוי כל שימוש והנאה מהפיאות ,ואף פירסם ע'י כל גדולי דיריני הידעה שאינה משתמעת לשתיים ,בה נאמר שרע שלא יבורר

יוו ביק 'מוקר ונשורת פהיאות

-

נשלקוח ממוקורת כשורת

אהי יאהוסר כותפקי!

והנה דע עתה )כששל שניס לארח !כידוסס הששח הנל"( ,דעייו יאו םוםק או רב מכל אלו שאםור כונשות את הםאיות
עבודה זרה'

-

-

משום השש של 'תקרובת

שהדויע על הסרת שחש זה מעל פיאות זמננו ,כך דאליבא דכל פוקסי וגדילו דורנו ,שאסרו בשעתם תא פיאות זמנינו ידעוי עומד

היארסר ההמור בתוקפו כסקדום ואיז שום היתר להשתמש בכל רסג פיאה שהיא

-

עקב החשש הנ'ל

!!!

ואף הפיאות הבמכרות ביים תתח השגתח הכשרים שינים ,התברר לאחר סעקב ססיש.ך שאיו אף עמרתכ בשרות אתח

תא תעדוות הכשרות ליציור ומכירת פיאות זסבנו -
ואשר לכו ברור ופשוט הדבר שלא נוכל הלתססך על שום והתמת כשרות )(",
פיאה יפיאה ,סשעת בזיזה ועד גסר בל לשבי היציור יהשיייק )(".

-

גם סלאה הסעניקים

שבזהרים לע כילל ההשגחה הימנילמיים הדרושים לגבי החששות החמירית הנץ.

כל זסו שלא יבצרע בדיקה צעסאית וקפדנית ב  100%-לע כל

***

בבוסף הלששות הבץ ,היר שכהיםר כשרובם ככלום של פאיות זסביוב הם באופו פריץ ובאר )שאר כדיוע שגם הסתירםי בעבר ,אורסים כזתא(,

רובץ לע בותבי החסות הלבשרת השרץ ,חאירות למאח גם לע פיצות גדיר הצביעות ,שנבםר עקב חסותו

-

ךות גשופנקת חותסת כשרות ,ועתידים

הם לתת תא זיזח.

)'( יכ ףא אס היה רמבור שחבש קןט רווcונ ,ה'י שפםק אדור"Kת חלו.ארוב
 Mכי ףא פהא'ות השחנבית ~כ' l00o/סיננים ,וננםי הבן -ע"י דביקות סובזזדב -עיvןו הףו nנr:ייו'ס לנפייה כוופני ר'ם .ךכ "פאשלי םא דמורב בבחעתת של חcmיס pםיינס .היו ",ער
שכתקרתבו ",ע אל מכתסל אהיסור פאילו לאגף ,ולןכ אל סכל להסןובת על שוס ותיות לער שוס חותונת שכח,ת כי אס "1ככקה עצאמית  -כלתי תלהיו.

וס_ יד גילח והנבםי וrיסיל VIוr:כוnבה  IICלרrIכם זר וnונה ב "'IIוa.לונובm

זiונוו וה'IIב יסודוCלו וrחסיוaב

-

צניעתו! שהרי על זה הרי נורא מה שכתוב! ,פה מוחנים כל הברכות! ,כל ההצלחות.

)תכביך קדש(ו

-

הפקרות ...

שהיום הולד! ,עושים תיקוו בזה ,ותיקוו בזה ,ותיקון בזה ,אבל העיקר זה לגשת

)נו'י רnכםה -Pהסב ןינrrי ו "II"Iלהתס ''IIIןל ורה ללכ "(.

